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Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Actuele situatie



Rapportage: 
Uitbraken en 
personeel 
Taskforce – 28/4



Uitbraken



Opvolging afgelopen week

Opmerkingen: 
(1) 2 of meer gelijktijdige bevestigde besmettingen bij bewoners in de loop van de opvolging door OST
(2) 5 of meer bevestigde besmettingen bij bewoners op het einde van de week 
Een voorziening wordt opgevolgd zolang het OST dit aangewezen acht. 
Het aantal besmettingen is hierbij niet de enige factor die in rekening wordt gebracht. 

Rapportage OST 

WZC/GAW GZZ/REVA VAPH

aantal voorzieningen opgevolgd bij het begin van de week 28 1 7

aantal voorzieningen in opvolging bijgekomen in de loop 
van de week 10 3 0

aantal voorzieningen in opvolging afgesloten in de loop van 
de week 13 2 4

Voorzieningen opgevolgd door OST op het einde van de week 25 2 3

Zonder uitbraak 5 0 1

Met uitbraak in de loop van de opvolging (1) 20 2 2

Waarvan grote uitbraken op het einde van deze week 
(2) 4 0 1

met hoger aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week 

3 0 /

met zelfde aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners als eind vorige week 

0 0 /

met lager aantal bevestigde besmettingen 
bij bewoners dan eind vorige week

1 0 /

Acties in de loop van de week

Plaatsbezoeken 1 0 0

Crisismanagers nieuw aangesteld 0 0 0

Crisismanagers actief op het einde van de week 0 0 0



Evolutie WZC/GAW/SFG



Evolutie VAPH



Registratiegraad



# voorzieningen die dagelijks 
registreren

Noot: VAPH-voorzieningen moeten enkel indienen bij besmettingen. 

Week 17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gemiddeld Percentage Alle voorzieningen

WZC 630 624 639 642 611 629,2 76,4% 824

GAW 431 417 446 399 451 428,8 52,7% 813

GGZ/REVA 104 96 102 105 102 101,8 85,5% 119

VAPH 28 21 20 26 25 24 12,4% 193



Evolutie 



Personeel WZC



Personeel woonzorgcentra

Totale afwezigheid Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Mogelijk 137 137 145 157 165

Bevestigd 91 85 92 92 84

Quarantaine 101 120 127 125 141

Andere 1.585 1.628 1.585 1.668 1.689

Totaal 1.914 1.970 1.949 2.042 2.079



Personeel woonzorgcentra

Trend afgelopen veertien dagen



Personeel woonzorgcentra
Trend afgelopen maand



Personeel woonzorgcentra
Trend sinds vaccinaties



Personeel 
Kind & Gezin



Personeel KIND & GEZIN
• Voorziening maken een melding over aan het agentschap Opgroeien
• Naar aanleiding van deze melding kan er een maatregel genomen 

worden: gedeeltelijke of volledige sluiting

Maatregel per type 

voorziening Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal

Gezin 0 15 45 4 64

Groep 7 26 12 0 45

BKO 6 4 1 1 12

Andere 2 4 4 0 10

Eindtotaal 15 49 62 5 131

Week 17



Personeel KIND & GEZIN

Maatregel per provincie Gedeeltelijke sluiting Geen impact Volledige sluiting Nog te beslissen Eindtotaal

ANTWERPEN 3 12 11 1 27

BRUSSEL 1 2 1 0 4

LIMBURG 6 8 22 2 38

OOST-VLAANDEREN 2 12 14 2 30

VLAAMS-BRABANT 2 4 2 0 8

WEST-VLAANDEREN 1 11 12 0 24

Onbekend 0 0 0 0 0

Eindtotaal 15 49 62 5 131

Week 17



Personeel KIND & GEZIN



Personeel 
Thuiszorg & 
Gezinszorg



Personeel Thuiszorg & Gezinszorg



Personeel CAW  
VAPH 
GGZ/REVA 
Opgroeien



Totaal % personeel afwezig

Sector %

CAW 4,4

Opgroeien 3,6

GGZ/REVA XX

VAPH 3,4
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WZC Postvaccinatie uitbraken 
Toelichting door Barbara Legiest



Terugkoppeling projectgroepen
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PG psychosociaal welzijn 20/04/2021

1. Toelichting beslissingsboom bij proactieve contactname na invullen 
zorgscreener – Sarah Morsink (FOD Volksgezondheid)

- Zorgscreener: korte vragenlijst die indicatie geeft of gesprek met professionele 
hulpverlener nuttig kan zijn; terug te vinden op www.dezorgsamen.be

- Indien psychologische ondersteuning wenselijk is, kan worden doorgeklikt naar 
Flanders Wellweb (platform voor technische ondersteuning in koppelings- en 
doorverwijsproces van zorgpersoneel met nood aan psychologische 
ondersteuning)

- Triage door EDPBW: vraagverheldering, 1ste opvang, psycho-educatie, …
- Doorverwijzing mogelijk naar eerstelijnspsychologische zorg door 

eerstelijnspsychologen (ELP) en orthopedagogen of CGG
- Vraag dat koepels en sectoren aanbod van de zorgscreener en proactieve 

contactname bekendmaken naar zorgpersoneel. Er zullen bekendmakingstekst 
en flyer ter beschikking worden gesteld.

http://www.dezorgsamen.be/
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2. Stand van zaken DeZorgSamen
- Volgende webinar ‘Hoe gaan we verder? Veerkracht voor individuen en 

organisaties’: 28/04, 20u
- Webinar 12/05: ‘Zorg dragen voor anderen begint met zorgen voor jezelf’
- Webinar 29/05: good practices van op de werkvloer, focus zal gelegd 

worden op leidinggevenden (n.a.v. resultaten P²C)

3. Resultaten Power²Care maart 2021
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Power To Care 
Resultaten Vlaanderen (16 – 26 maart 2021)
Toelichting door Bart Peeters – Kris Doggen 



Projectgroep 
testing

21.04.2021
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Evolutie van de epidemie (Prof. Niel Hens)

- De projecties zijn grosso modo positief, maar ICU neemt niet af en 
blijft op een onverwacht hoog plateau. Aantal beschikbare ICU-
bedden zit op de limiet.

- Britse variant (studies spreken elkaar tegen), 
- Jongeren langer op ICU (onvoldoende goede gegevens). 

- Vooruitzichten op basis van versoepelingen op 1 en 15/5 en op 
voorwaarde van positief effect paaspauze:

- Stevige versoepeling op 1/5 geeft grote nieuwe golf, op 15/5 
is dit al heel wat minder. 

- Paaspauze: cijfers dalen, maar niet zoals gehoopt. 
- Testen: 

- Positiviteitsratio = hoog. Er wordt te weinig ingegaan op 
testaanbod. 

- CT-waarden gaan omlaag = indicator van opbouw infectie. 
Hopelijk verdwijnt dit.
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Task Force (prof. Herman Goossens)
➢ Vanavond TF: vraag om testevenementen op wetenschappelijke 

basis te organiseren. Criteria zijn vastgelegd. Vandaag IMC – vrijdag 
Overlegcomité. Zal wellicht een storm aan voorstellen geven 
volgende week. 

➢ Sneltesten in bedrijven: geen groot succes (begin deze week: maar 
350.000 afnames – nog 600.000 over). 
➢ Bpost: 1x per week. Positiviteitsratio 0,3%. Kosten-baten?
➢ Scholen – speekseltesten: leraars volgen maatregelen goed op, 

behalve mondmaskers – toekomst: zelftesten
➢ Zelftesten: twijfels of mensen dit zullen volhouden (2x per week). 

Mensen gaan dit max. 2 à 3 x per week doen. Inzet in onderwijs 
zonder goede opvolging is niet zinvol.

➢ Apothekers: 225K verkocht op 3 april (enkel data ikv terugbetaling). 
Slechte communicatie! (apothekers hebben hier last van). 
Resultaten?
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Bespreking
Waarom slaan sneltesten niet aan?

Kostenfactor voor arbeidsgeneeskundige dienst. 
Kosten-baten: studie gevraagd over welke sectoren meer 
besmettingen tellen om zo meer gericht te testen. Testen 
begint vaak goed en na enkele weken verwatert dit.
Neuswissers: prof. Goossens pleit ervoor om niet langer de 
lange neuswissers te gebruiken.
Initiatief zal wellicht verlengd worden na 1 mei. 

Zelftesten:
Kinderopvang: vanaf eind mei. Overheidsopdracht loopt. 
Meeste leveranciers hebben meerdere weken nodig om te 
leveren. Er waren nog geen testen goedgekeurd, dus dit kon 
niet sneller.
Opgroeien ging uit van begin mei ’21. 
Toch al sneltesten gebruiken? Of sneltesten als zelftest (niet 
toegelaten door FAGG)
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Gebruik testcapaciteit (Femke)

Aanvragen voor PCR daalt verder. 
Sneltesten bij niet-gevaccineerde medewerkers (vrijwilligers, 

stagiairs, interims) en bezoekers. Gaat ook over kleine aantallen.
Vaccinatie zorgstagiairs is bezig 
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Vaccinatie

65+ en comorbiditeiten bezig. Politie komt hier nu bij. Vanaf 
eind mei gaan we snel vooruit in leeftijden met grote volumes, 
11 juli blijft haalbaar.

Vanavond TF over AZ en J&J. Vrijdag of zaterdag IMC.
In Vlaanderen is de vaccinatiebereidheid aanzienlijk hoger dan 

in Wallonië. Impact op zorgpersoneel in Wallonië en Franstalig 
Brussel. Vrees bij etnische groepen over effect van vaccincatie op 
vruchtbaarheid. Als uptake in W en Br niet groter wordt zullen 
die regio’s sneller klaar zijn, maar een lagere vaccinatiegraad 
hebben.

Vraag: 1 prik Pfizer voor wie al covid-19 had om sneller vooruit 
te gaan? Adviesvraag ligt voor bij HGR.
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Isolatie en herbesmetting?
Correlatie herbesmetting met suboptimale vaccinatie is 

duidelijk. Toch ook: mensen met CT-waarden tussen 10 en 20 
gedurende 2 à 3 weken. Hoe besmettelijk zijn deze mensen nog? 
Kunnen we mensen uit isolatie halen? 
Zo niet: graag signaal van wetenschap en overheid.

Niel Hens: sporadisch feedback dat CT-waarden inderdaad laag 
blijven bij Britse variant. Aanpassing regel? Is er nog draagkracht 
voor aanpassing regel? 

Herman Goossens: aantal families gevolgd – daarom ook 
verlenging van 7 naar 10d. Ook na 10d nog virale ladingen die 
besmettelijk blijven. Best inderdaad nog in isolatie houden. 
Studie bevestigt dat Britse variant hoge virale lading geeft die 
langer aanwezig blijft. Periode aanpassen zal moeilijk liggen.
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Projectgroep Richtlijnen 27/04/2021
Voorstel aanpassing richtlijnen WZC – vanaf 8 mei

2 nauwe contacten – samen aanwezig (zelfde huishouden)
Sociale contacten, met voorzorgsmaatregelen, onbeperkt, 
ingebed in afspraken op maat
Buitensituatie: federale kader
Uitgangsregeling kan bij nauwe contacten en beperkt tot dat 
huishouden
Opnamebeleid: 

gevaccineerd: test, geen quarantaine
niet gevaccineerd: test en quarantaine tot resultaat
van WZC/ZH naar WZC: overleg, HRC-regeling na recente uitbraak

Cafetaria: openen als ontmoetingsruimte, enkel voor bewoners en 
bezoek, met voorzorgsmaatregelen
Interne organisatie: bewoners bewegingsvrijheid zonder 
bescherming, zorgcontacten met bescherming
Niet medische contacten: federaal kader met eerder bepaalde 
modaliteiten, externe animatoren niet, seksuele dienstverlening 
niet
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Projectgroep Richtlijnen 27/04/2021
Voorstel aanpassing kaderrichtlijn thuiszorg – focus op Lokale Dienstencentra –

vanaf 8 mei
Federaal kader wordt overgenomen: 
Werking op terrassen en georganiseerde activiteiten tot 25
Gedeelde cafetaria WZC: regel WZC wordt overgenomen.

Voorstel aanpak Indische, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant veralgemenen 
voor alle sectoren; terugkeer uit rode zones zorgpersoneel: geen quarantaine met 
oog op zorgcontinuïteit, tenzij terugkeer uit Indië, Brazilië, Zuid-Afrika

Aanpassing versoepelingen dagcentra wordt opnieuw opgenomen tijdens de 
volgende vergadering

Vakantie-aanbod jeugdhulp en personen met een handicap: conform bepalingen 
Overlegcomité (protocol Ambrassade)

Studenten die worden geweigerd vanwege niet gevaccineerd: communicatie 
vanuit agentschappen en koepels dat dat niet kan
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Projectgroep Cijfers en monitoring 27/04/2021

Geen agendapunten
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Projectgroep Externe Partners – 28-04

Eén agendapunt: svz Helpdehelpers
Enkele cijfers over de vrijwilligers:

Aantal ingevulde profielen: afgerond 32.000 waarvan 25.000 
vrijwilligers en bijna 7000 gepensioneerden
Aantal mensen dat zich heeft opgegeven om buddy te zijn voor 
een zorgvrager (ifv. de strijd tegen eenzaamheid): 4268
Aantal vrijwilligers dat zich op non-actief heeft gezet: 5482
Qua profielen: Merendeel (12.779) hebben ‘healthcare’ als 
achtergrond, 5700 willen werken als logistieker, 4500 willen 
werken in functie van sociale hulp en 4385 willen graag helpen in 
functie van communicatie.  De overige opdrachten (vb. hulp bij 
medicatie en andere) gaan over veel kleinere aantallen. 
Vrijwilligers die zich (ook) hebben opgegeven voor de 
vaccinatiecentra: 19.070!
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Projectgroep Externe Partners – 28-04

Enkele cijfers over de organisaties
933 organisaties aanwezig op het platform waarvan 
690 ook effectief ‘vrijwilligersjobs’ hebben geplaatst
Voor het buddy project hebben 141 organisaties 643 
vragen gesteld voor buddies

Gerichte info over consultatiebureaus, kinderopvang en 
de vaccinatiecentra, naast gegevens over eventuele 
regionale verschillen, wordt opgevraagd bij Nalantis.

Finaal perspectief blijft één platform vrijwilligerswerk. 



Feedback vaccinatie zorgsectoren



Communicatie



Varia
Met ingang van 1 mei 2021 wordt de Coronalijn (nu gemiddeld nog 

een drietal oproepen per dag) doorgeschakeld naar de Woonzorglijn.
De beller wordt nog steeds verder geholpen, zij het enkel in de 
voormiddag. De Woonzorglijn is elke dag bereikbaar van 9.00 – 12.00.


